
 

 
 

 
MAPA DA INCLUSÃO DESPORTIVA 

 

É um projecto do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), que visa aumentar a 
acessibilidade à prática de desporto por pessoas com deficiência através de uma 
plataforma que permite aos interessados localizar por zona geográfica, ou modalidade, 
clubes desportivos onde possam praticar a modalidade desportiva escolhida e contactar 
directamente esses mesmos clubes.  

O que é o Mapa da Inclusão Desportiva? 

 

Encontra-se no sítio da internet do Comité Paralímpico de Portugal, 
(

Onde se encontra o Mapa da inclusão desportiva? 

www.paralimpicos.eu), bem como nos sítios das Federações Desportivas Nacionais 
participantes no projecto. 

 

Cada Federação Desportiva Nacional participante no projecto indica ao CPP quais os clubes 
seus filiados a incluir no Mapa da Inclusão Desportiva na condição de se tratar de clubes 
que reúnam as condições necessárias para a prática da modalidade em causa, por pessoas 
com deficiência.  

Como funciona o Mapa da inclusão desportiva? 

Para efeitos da indicação de um clube a incluir no Mapa da Inclusão Desportiva a 
Federação fornece ao clube o presente formulário para recolha de dados. 

A Federação valida o formulário enviando-o ao CPP para inclusão do clube no Mapa da 
Inclusão Desportiva. 

Os interessados, ao consultarem o Mapa da Inclusão Desportiva podem contactar 
directamente cada clube para obtenção de dados mais detalhados. Para efeitos estatísticos 
e de acompanhamento do projecto, a Federação, bem como o CPP são agregadas em CC e 
BCC, respectivamente, no primeiro contacto por parte do interessado. 

 

 

http://www.paralimpicos.eu/�


 

 

DADOS SOBRE O CLUBE 
Nome do clube: ____________________________________________________________________________________ 

Modalidade(s)*: ___________________________________________________________________________________ 

Breve descrição do clube (incluindo, preferencialmente, uma apresentação no 
respeitante às possibilidades de prática desportiva por pessoas com deficiência): 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail (para onde contactarão os interessados): ________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ___________ - _________ Freguesia: ____________________________________ 

Concelho: ____________________Distrito: ______________________________ 

Telefone: ____________________ Website: ______________________________ 

Fotos (anexar até 3 fotografias do clube/praticantes do clube para inserção no Mapa da 
Inclusão Desportiva) 

Tipo(s) de deficiência acolhido(s):  

       Auditiva 

       Intelectual 

       Motora  

       Visual  

 
*) Em caso de o clube ter diferentes modalidades para diferentes tipos de deficiência, explicitar 
aqui (infra) que tipo de deficiência corresponde a cada modalidade ou especialidade: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

DADOS SOBRE A FEDERAÇÃO (a preencher pela Federação): 
E-mail (conta associada aos contactos através da plataforma): ________________________________ 
Telefone:______________________  
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